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5.. TOEPASSELIJKHEID WAV DOOR ONDERSCHEID TUSSEN BUITENLANDS WERKNE-
MERR EN ZELFSTANDIGE 

5.11 Inleiding 

Hett doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Enerzijds wil ik aangeven dat voor de toepasse-
lijkheidd van de Wav een aantal begrippenparen een rol speelt en anderzijds dat het 
onderscheidd op grond van deze nationaalrechtelijke begrippenparen problemen oplevert 
mett betrekking tot de toepassing van een tweetal verdragen met eigen begrippen. 

Artikell  2, eerste lid Wav stelt dat het een werkgever is verboden een vreemdeling 
inn Nederland arbeid te laten verrichten zonder te beschikken over een tewerkstellingsver-
gunning.. De verbodsbepaling in deze wet richt zich dus tot de werkgever en niet tot de 
werknemer.werknemer. Sterker nog, de Wav spreekt niet van een werknemer, maar van een vreemde-
ling.ling. Het begrip werkgever vormt dus het belangrijkste en meest specifieke aanknopings-
puntt in de Wav. In artikel 1, onder b Wav wordt een definitie gegeven van het begrip 
werkgeverwerkgever die in paragraaf 5.2 zal worden besproken. Het begrip werkgever suggereert 
echterr onvermijdelijk een hieraan complementair begrip, namelijk het begrip werknemer. 
Ziee hiervoor paragraaf 5.2.1. Hiernaast impliceert het begrip werkgever eveneens de 
aanwezigheidd van een persoon die economische activiteiten verricht anders dan als 
zelfstandige.zelfstandige. Dit aan elkaar tegengestelde begrippenpaar zelfstandige versus werknemer 
komtt aan bod in paragraaf 5.2.2. 

Beidee begrippenparen (werknemer-werkgever en zelfstandige-werknemer) worden 
besprokenn in het licht van de toepassing van de Wav, en niet in privaatrechtelijk perspec-
tief.. De bewoordingen van Verboom geven kernachtig weer dat hier geen sprake is van 
eenn zuiver privaatrechtelijke terminologie: 'Daarmee heeft de Wav een heel eigen 
definitiee van werkgever, die sterk afwijkt van die in het burgerlijk recht en het fiscaal en 
sociaall  zekerheidsrecht.'1 

Hett gebruik van de nationaalrechtelijke begrippenparen kan bij de toepassing van 
verdragenn problemen opleveren omdat hierin eigen terminologie, dan wel criteria worden 
gebruiktt ten aanzien van begrippen als zelfstandige, werknemer of werkgever. Een 
mogelijkk probleem is dat een vreemdeling naar nationaal recht niet is te beschouwen als 
werknemerr (waardoor de Wav niet van toepassing is), maar naar de letter van het verdrag 
evenminn als zelfstandige is te beschouwen. Dit en soortgelijke problemen kunnen zich 
voordoenn ten aanzien van onderdanen van landen waarmee een Europa-overeenkomst is 
geslotenn (zie paragraaf 5.3). 

Inn paragraaf 5.4 beëindig ik dit hoofdstuk met een voorzichtige conclusie. Ik 
spreekk hier van een voorzichtige conclusie omdat in de rechtspraak nog geen uitsluitsel is 
gegevenn en evenmin spoedig is te verwachten. 

5.22 Toepasselijkheid Wav en nationale begrippen 

5.2.11 Onderscheid tussen werknemer en werkgever 

Inn de Vreemdelingencirculaire wordt in het algemeen onder een buitenlands werknemer 

11 Verboom, J.J. (1995) 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', MR 1995/8, p. 168. 
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verstaann 'een vreemdeling die in Nederland arbeid (in loondienst) verricht of wil (gaan) 
verrichten.22 Een zuiver formeel en privaatrechtelijk definitie van 'werkgever' leidde in de 
Wabw-praktijkk tot situaties waarin rechtsverhoudingen die materieel de kenmerken van 
eenn arbeidsovereenkomst droegen, formeel werden gekwalificeerd als andere rechtsfigu-
ren.. In de Wabw werd immers gesproken van 'degene jegens wie een ander zich bij een 
arbeidsovereenkomstt tot het verrichten van arbeid verbindt' (art. 1 aanhef, onder b, sub 1 
Wabw).. Tal van rechtsfiguren hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld: de overeen-
komstt tot het (onder-) aannemen van werk, de koopovereenkomst3, mede-eigendom, de 
stage-- of practicantovereenkomst, adviseurschap4 of activiteiten als zelfstandige5. In het 
laatstee geval moet men denken aan bijvoorbeeld het 'eenmansbedrijfje' met slechts één 
vastee klant of het 'bedrijf' met een twintigtal 'zelfstandigen' die in de landbouw produk-
tiewerkk deden6, etcetera. In de Wav is daarom voor een ruimer begrip van werkgever 
gekozenn omdat 'in de praktijk steeds naar wegen werd gezocht om via sluipwegen en 
ingewikkeldee constructies' de verplichtingen van de Wav te ontgaan.7 Het begrip 
werkgeverr is in artikel 1 sub b Wav vervangen door een materieel begrip, namelijk als 
'1°.. degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat 
verrichten;; 2°. de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke 
dienstenn laat verrichten'. De regering gaf hiermee aan dat 'degene voor wie de feitelijke 
arbeidd wordt verricht [...] zorg [dient] te dragen voor de aanwezigheid van een vergun-
ning'.88 Dus in een koper, mede-eigenaar, opdrachtgever, aannemer of onderaannemer 
zouu feitelijk een werkgever ex artikel 1 sub b kunnen worden herkend. 

Inn het geval dat een vreemdeling in een openbaar ambt tewerk wordt gesteld, is 
dee Wav van toepassing. In de oude Wabw gold een vrijstelling ten aanzien van openbare 
ambten.. De regering bracht deze wijziging aan ten opzichte van de Wabw mede in 
verbandd met de intrekking van de Wet benoembaarheid vreemdelingen in overheidsdienst 
enn de 'tendens tot normalisering van de arbeidsverhoudingen van ambtenaren'.9 

Vc.. 1994 BI 1/1. 
Vann Wallenburg van de Arbeidsinspectie geeft hiervan een voorbeeld: 'Een in Nederland gevestigd 
boeren-- of tuindersbedrij f verkoopt de nog niet geoogste gewassen aan een Poolse firma. Deze 
Poolsee firma stuurt Poolse arbeidskrachten naar Nederland om de gewassen te oogsten. De Poolse 
arbeidskrachtenn verblijven en werken in Nederland zonder enige vergunning en worden meestal 
gehuisvestt op het bedrijfsterrein van de Nederlandse boer/tuinder. Er wordt toezicht op de arbeid 
gehoudenn door een Poolse voorman, door de eigenaar of door een van de medewerkers van het 
Nederlandsee bedrijf. De Poolse firma levert de gewassen aan op de plaatselijke veiling in 
Nederland.. De opbrengst van de oogst minus de arbeidskosten komt uiteindelijk weer bij de 
Nederlandsee eigenaar terecht. In: Wallenburg, M. van (1997) Marktverkenning illegale tewerkstel-
ling,ling, p. 16. 
Vann Heijningen en Oegema van Arbeidsinspectie geven hiervan een voorbeeld: Een Nederlandse 
ondernemingg (bijvoorbeeld een bedrijf in de tuinbouw) sluit met een buitenlandse onderneming een 
overeenkomstt tot het verrichten van diensten en/of het beschikbaar stellen van faciliteiten, het geeft 
adviess en verhuurt eventueel eigen personeel. Het buitenlandse bedrijf gaat hiermee aan de slag om 
bijvoorbeeldd een oogst te verwerken en bedingt veelal aan het Nederlandse bedrijf het recht om de 
oogstt terug te kopen. 
Ziee ook hoofdstuk 8 en 9. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch 30 oktober 1997, JVB 1998/2 en RV 1997/74, m.n.v. T. 
Badoux. . 
MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 4. 
MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 14. 
MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 4. 
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Dee in de Wav opgenomen tewerkstellingsvergunningseis bestaat ook voor diegenen 
diee slechts een part-time aanstelling hebben, voor stagiaires en practicanten10, uitzend-
krachten111 en in beginsel ook voor gedetacheerden. Kuijer en Steenbergen gaan er van 
uitt dat ook vrijwilligerswerk en werk in banenpools en het Jeugdwerkgarantieplan (JWG-
plan)) daaronder vallen.12 Het verrichten van 'huishoudelijke of persoonlijke diensten' 
zouu niet onder de Wav vallen voor zover het gaat om een 'enkele persoonlijke dienst'. 
Alss het echter gaat om 'werkzaamheden in huis en huishouding die door een vreemdeling 
wordenn verricht en die een verdringend effect hebben op de arbeidsmarkt', zoals 'de 
tewerkstellingg van huishoudelijke hulp of kinderoppas' of als 'klusjesman [...] om het huis 
grondigg te verbouwen' zou echter weer wel een vergunningsplicht bestaan.13 

Auu pairs worden in principe niet als werknemer beschouwd. Indien het gastgezin 
dee au pair-werkzaamheden laat verrichten waarvoor ingevolge de Wav een tewerkstel-
lingsvergunningg verplicht is, is het gastgezin strafbaar.14 Het is echter wel zo dat met het 
culturelee karakter van het verblijf als au pair niet in strijd is dat in ruil voor de door het 
gastgezinn verleende faciliteiten licht huishoudelijk werk wordt verricht.15 Ik kom daar in 
paragraaff  7.3.6.3 nog op terug. 

5.2.22 Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige 

Onderr zelfstandige wordt in de Vreemdelingencirculaire 1994 verstaan de vreemdeling die 
eenn 'zelfstandig beroep of bedrijf in Nederland' wil uitoefenen en dus niet als werknemer 
'werkzaamhedenn in loondienst' gaat uitoefenen.16 Het kan in de eerste plaats gaan om 
eenn bedrijf zoals een slagerij, detailhandel of een restaurant. In de tweede plaats kan het 
gaann om werkzaamheden als het uitoefenen van een bepaald beroep zoals arts, apotheker, 
fysiotherapeut,, beeldend kunstenaar of sportleraar.17 'Zelfstandige' kan dus ook in de zin 
vann 'zelfstandig ondernemer' worden beschouwd. Hierboven gaf ik reeds aan dat bij de 
beoordelingg van de vraag of een vreemdeling als (buitenlands) werknemer beschouwd kan 
wordenn een materieel (of feitelijk) criterium wordt gehanteerd. Hetzelfde geldt volgens 
hett Ministerie van Justitie voor de vraag of sprake is van een zelfstandige in materiële 
zin,, oftewel dat met betrekking tot de zelfstandige niet slechts gesproken kan worden van 
eenn 'schijnconstructie ter verbloeming van loondienstactiviteiten'.18 In artikel 1 is 
bepaaldd wanneer hier sprake van is: 

Voorr de toepassing van het bij of krachtens de Wet arbeid buitenlandse werkne-

100 Vc. 1994 BI 1/5.4. Zie voor de bespreking van stagiaires en practicanten ook paragraaf 7.3.6.1 en 
7.3.6.2. . 

""  In de jurisprudentie is bepaald dat een uitzendkracht niet hoeft te beschikken over 'een arbeidsover-
eenkomstt voor de duur van ene jaar', maar dat volgens de Vc. 1994 'slechts de eis [wordt] gesteld 
datt er inkomen uit arbeid in loondienst voor nog tenminste een jaar' moet zijn. Dit is aangetoond 
alss de werknemer een garantieverklaring van het uitzendbureau heeft ter ondersteuning van deze 
stelling.. Zie: Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 december 1998, JV 1999/100. 

122 Kuijer, A. & J.D.M. Steenbergen (1999) Nederlands vreemdelingenrecht. NCB: Utrecht, p. 415. 
133 Verboom, J.J. (1995) 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', MR 1995/8, p. 169. 
144 Vc. 1994B13/2.2.1. 
155 Vc. 1994 B13/2.1. 
166 Vc. 1994B12/1. 
177 Vc. 1994B12/1. 
188 Zie de zgn. Gelijkstellings-AMvB, Stb. 1992/478. 
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merss (Stb. 1978, 737) bepaalde wordt met een arbeidsovereenkomst gelijkgesteld 
eenn overeenkomst, waarbij een natuurlijk persoon zich verbindt tegen beloning 
persoonlijkk enkele diensten te verrichten dan wel een bepaald werk tot stand te 
brengen,, en die betrekking heeft op arbeid die gewoonlijk in loondienst wordt 
verricht. . 

InIn de nota van toelichting met betrekking tot het besluit tot gelijkstelling in het kader van 
dee Wabw werd een criterium verschaft voor de vraag wanneer arbeid als werknemer of 
alss zelfstandige beschouwd dient te worden: 

Voorr de beoordeling van de vraag of de arbeid gewoonlijk in loondienst wordt 
verrichtt is het landelijk gebruik in beginsel de maatstaf. Indien de arbeid landelijk 
gezienn min of meer in gelijke mate door zowel zelfstandigen als in loondienst 
wordtt verricht, kan de verhouding tussen deze twee binnen de onderneming een 
indicatiee vormen. Als blijkt dat in het bedrijf gelijke of vergelijkbare arbeid in 
overwegendee mate door werknemers in loondienst wordt verricht of de werkgever 
inn een voorgaande periode een tewerkstellingsvergunning voor de betreffende 
arbeidd heeft aangevraagd, kan daaruit worden afgeleid dat het gaat om arbeid die 
gewoonlijkk in loondienst wordt verricht. 

Inn een brief van het Ministerie van Economische Zaken aan het Ministerie van Justitie19, 
wordtt gesteld dat 'geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap in materiële zin 
wanneerr de vreemdeling feitelijk als werknemer fungeert of gaat fungeren en niet meer 
dann zijn arbeid inbrengt'. Evenmin zou daarvan sprake zijn indien (a) de 'vreemdeling ten 
behoevee van de onderneming alleen kapitaal inbrengt dat in het bedrijf wordt geïnves-
teerd.',, of (b) 'de vreemdeling niet duidelijk als ondernemer - zowel bestuurlijk als 
financieell  - betrokken is bij exploitatie van het bedrijf'. Daarbij zou inschrijving in het 
handelsregisterr hier te lande als firmant of vennoot en/of het beschikken over een BTW-
nummerr onvoldoende bewijs voor zelfstandig ondernemerschap in materiële zin vormen. 

Mett betrekking tot de vraag wanneer er nu wel sprake is van een zelfstandig 
ondernemerr in materiële zin, zijn in de hierboven genoemde brief een aantal cumulatieve 
enn noodzakelijke voorwaarden opgesomd: 

(1)) De verantwoordelijkheid voor het oprichten en het in stand houden van de 
onderneming.. Het voldoen aan alle formele vereisten voor de bedrijfsuitoefening 
zoalss de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het 
verkrijgenn van de eventueel benodigde vergunningen (bijvoorbeeld op grond van 
dee Vestigingswet bedrijven 1954, Drank- en Horecawet)20; het zijn van onderne-

Ziee bijlage van de brief van het Ministerie van Economische Zaken van dr. N. van Hulst, directeur 
Marktwerkingg aan het Ministerie van Justitie, t.a.v. L. Elting, 30 september 1998, kenmerk 
ES/MW/AA 9805168.b36. 
Pietersee heeft aan de hand van scriptieonderzoek aangegeven dat per 1 januari 1996 sterk 
vereenvoudigdee vestigingseisen bestaan, die zijn neergelegd in de nieuwe Vestigingswet. Deze wet 
vervingg de Vestigingswet Bedrijven 1954, de Vestigingswet Detailhandel, de Drank- en Horecawet 
enn tal van AMvB's. De buitenlandse ondernemers die zich na 1 juli 1994 hebben gevestigd, moeten 
dann ook aan de nieuwe eisen van de Vestigingswet voldoen. De buitenlandse ondernemers die zich 
voorr genoemde datum in Nederland hebben gevestigd, zouden ook na 1 januari 1996 van hun oude 
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merr conform de Wet omzetbelasting, tenzij het een voor de omzetbelasting 
uitgeslotenn sector betreft; het voeren van een zodanige administratie dat ingevolge 
dee Algemene wet inzake rijksbelastingen op zodanige wijze een administratie 
wordtt gevoerd dat te allen tijde de rechten en verplichtingen alsmede de voor de 
heffingg van belasting overigens van belang zijnde gegevens duidelijk blijken; 

(2)) Het handelen met winstoogmerk, op eigen initiatief en onder eigen (handels-)naam, 
zonderr ondergeschiktheid, toezicht of controle van en op de wijze van werken; het 
vaststellenn van de prijzen naar eigen inzicht, tenzij voor de desbetreffende sector 
eenn speciaal regime van toepassing is; 

(3)) Het lopen van risico en het beschikken over de mogelijkheid om (tijdelijke) 
verliezenn te ondervangen door de beschikking over financieel weerstandsvermogen, 
zoalss materiële goederen als geld en goederen of immateriële zaken als goodwill, 
afzetgebiedd of persoonlijke bekwaamheden; 

Daarnaastt gelden nog voorwaarden die volgens het Ministerie van Economische Zaken 
niett altijd, maar wel in de meeste gevallen relevant zijn. De aanvrager moet daarbij 
aantonenn in hoeverre deze criteria van toepassing zijn en zo nee, uitleggen waarom ze niet 
vann toepassing zijn: 

(4)) Het bijeen brengen van bedrijfskapitaal teneinde daarmee investeringen te doen 
gerichtt op de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in het zich verwer-
venn van bedrijfsruimte en bedrijfsmiddelen door koop of huur en het aantrekken 
vann personeel (Huur van bedrijfsruimte of bedrijfsmiddelen van één opdrachtgever 
iss geen kenmerk van zelfstandigheid, aangezien hierdoor juist afhankelijkheid 
wordtt gecreëerd). In de door de zelfstandige gevormde kapitaalsorganisatie kan 
sprakee zijn van (het opnemen van) bedrij fskredieten en het (toestaan van) afne-
merskredieten; ; 

(5)) Het inkomen van de zelfstandige is opgebouwd uit betalingen van velen voor 
geleverdee produkten of diensten en wordt - met name bij de beoefenaren van vrije 
beroepenn - veelal in belangrijke mate bepaald door specifieke persoonlijke 
deskundigheidd en/of eigenschappen; 

(6)) Het streven naar continuïteit van het bedrij fsgebeuren door de orderportefeuille 
gevuldd te houden. Hij zal de in zijn bedrijf vervaardigde goederen of door zijn 
bedrijff  verleende diensten aan meerdere afnemers aanbieden teneinde niet afhanke-
lij kk te zijn van slechts één of enkele afnemers. Ook zal hij bij het betrekken van de 
doorr hem benodigde goederen en grondstoffen - zo mogelijk - niet afhankelijk 
willenn zijn van slechts één of enkele leveranciers. De zelfstandige zal met het oog 
opp de continuïteit van zijn bedrijfsactiviteiten particuliere inkomensdervingsverze-
keringenn hebben afgesloten; 

(7)) Het overleggen van een ondernemingsplan dat zicht biedt op de continuïteit van de 
ondernemingg en dat de volgende elementen bevat: (a) persoonlijke gegevens; (b) 

vestigingsvergunningg gebruik kunnen blijven maken. Genoemde wet vestigt daarbij voor vier 
niveauss van (lees: soorten) bedrijven verschillende voorwaarden waaraan voldaan dient te worden 
voordatt de Kamer van Koophandel een vestigingsvergunning kan afgeven. Zie: Pieterse, J. (1996) 
BuitenlandersBuitenlanders in het landsbelang. Het toelatingsbeleid ten aanzien van vreemdelingen die een 
zelfstandigzelfstandig beroep of bedrijf willen uitoefenen. Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht, Instituut voor 
Staats-- en Bestuursrecht, p. 16-17. 
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bedrijfsgegevens;; (c) juridische zaken; (d) een commercieel plan; (e) een manage-
mentt plan en (f) een financieel plan. 

Uitt het feit dat bovengenoemde criteria gedetailleerd zijn, blijkt wel hoe moeilijk het is 
omm het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige in essentie weer te geven. 
Onderr invloed van pogingen om arbeid als werknemer te presenteren als arbeid als 
zelfstandige,, is een vrij technische beschrijving van zelfstandigenarbeid ontstaan. In de 
rechtspraakk is nader uitgewerkt of deze criteria toelaatbaar zijn en welke gevolgen dit 
heeftt voor de toepasselijkheid van de Wav. Deze jurisprudentie is feitelijk en casuïstisch 
vann aard. Ik geef een voorbeeld. De rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te 
Haarlem,, heeft op 18 februari 200021 een uitspraak gedaan over de vraag of een prostitu-
eee met de Indonesische nationaliteit (een derde lander) een zelfstandige is. De feiten 
werdenn door de rechter als volgt vastgesteld: 

Eiseress is een van de vrouwen, afkomstig uit verschillende landen van buiten de 
EU,, die naar Nederland zijn gekomen of hier thans verblijven om als prostituee te 
werkenn teneinde te voorzien in de kosten van levensonderhoud van henzelf 
alsmedee van hun familieleden in het land van herkomst. Zij zijn als prostituee 
werkzaamm op de Achterdam te Alkmaar. Aldaar huren zij per dag(deel) een kamer 
vann de exploitant van een kamerverhuurbedrijf. De huurprijs bedraagt f 100,- tot f 
150,-,, afhankelijk van het type kamer. Een deel van dat bedrag is bestemd voor 
hett inhuren van "bodyguards", die zorg dragen voor rust op de Achterdam en voor 
dee veiligheid van de prostituees. Het aantal werkdagen per prostituee wisselt: 
sommigenn werken 18 dagen per maand, sommigen 20, anderen 22 of 26 dagen per 
maand.. Ook het aantal werkuren per dag kan verschillen. Zo heeft een van de 
vrouwenn verklaard minder te werken als zij zich niet lekker voelt. Bij anderen is 
ditt afhankelijk van het aantal ontvangen klanten. De prostituees hebben onderling 
prijsafsprakenn gemaakt voor de door hen te verrichten handelingen. De omzetten 
variërenn van f 3550,- tot f 6850,- per maand. Met het oog op gaande zijnde 
onderhandelingenn met de fiscus worden kasboekjes bijgehouden van de inkomsten 
enn uitgaven. De huur bedraagt ca. 40% van de omzet. Andere uitgaven zien op de 
aankoopp van voorbehoedmiddelen, gels, cosmetica, lingerie, massage-olie en 
hulpmiddelen. . 

Dee rechter oordeelde over de vermeende zelfstandigheid van prostituees: 

Uitt de hierboven genoemde feiten blijkt dat eiseres haar werkzaamheden als 
prostitueee uitoefent zonder enig toezicht, controle of aanwijzingen van de exploi-
tantt op de inhoud of omvang daarvan. Door zelf te beslissen hoeveel uren zij per 
dagg en hoeveel dagen zij per week werkt, bepaalt zij zelf de hoogte van haar 
inkomstenn en omzet. Bovendien is zij vrij om op elk gewenst moment naar elders 
tee vertrekken en kan zij naar believen terugkeren. Weliswaar heeft zij een af- en 
aanmeldingsverplichtingg bij de vereniging, maar niet in geschil is dat de vereni-
gingg niet als werkgever is aan te merken. De omstandigheid dat eiseres de 
kamer(s)) van de exploitant huurt en deze bodyguards in dienst heeft, die voor de 

211 Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 18 februari 2000, JV 2000/69, m.n.v. B.K. Olivier. 
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veiligheidd van eiseres zorgen, brengt weliswaar een zekere afhankelijkheid van die 
exploitantt met zich mee, doch deze is naar het oordeel van de rechtbank niet 
wezenlijkk anders dan andere vormen van afhankelijkheid, inherent aan het optre-
denn als zelfstandige in het economische verkeer. Hieraan doet evenmin af, dat de 
exploitantt voor wat betreft de ter beschikkingstelling van bedrijfsruimte door 
kamerverhuurr een monopoliepositie op de Achterdam inneemt. 

Dee rechter vond dat de omstandigheid dat zij hoofdzakelijk haar arbeid inbracht (en dus 
niett kapitaal, know-how, produktiegoederen, bedrijfsplanning, financieel beheer, etcetera) 
geenn voldoende argument om te stellen dat zij niet als zelfstandige is aan te merken. Dit 
zouu immers eigen zijn aan de dienstverlening als prostituee. Zelfs het feit dat zij door de 
fiscuss (nog) niet als ondernemer werd beschouwd, deed daar niet aan af. 

Olivierr stelde in zijn noot onder de uitspraak in RV dat 'de rechtbank zich wel heel 
makkelijkk afmaakt van de vraag of hoofdstuk B12 Vc. (de toelating van zelfstandigen) wel 
vann toepassing is.' Hij toonde aan dat niet zomaar ervan mag worden uitgegaan dat op 
genoemdee werkzaamheden hoofdstuk Vc. 1994 B12 van toepassing is. Een prostituee die 
niett als zelfstandige is aan te merken, kan immers op grond van de Wav een tewerkstel-
lingsvergunningg worden geweigerd. Het feit dat het bordeelverbod met ingang van 1 
oktoberr 2000 wordt opgeheven, zou nog niet impliceren dat artikel 3 Uitvoeringsbesluit 
Wavv zou moeten worden geschrapt. Van belang is hierbij de afwijzing van de motie van 
Halsemaa (GroenLinks). In deze motie werd voorgesteld dat het ook voor niet-EU-
onderdanenn mogelijk zou moeten zijn om op basis van de Wav een tewerkstellingsvergun-
ningg voor arbeid in de prostitutie te verkrijgen.22 De Tweede Kamer was blijkbaar geen 
voorstanderr van het schrappen van artikel 3 Besluit Uitvoering Wav. 

Dee annotator stelt vast dat de rechtbank in deze uitspraak 'vrij innovatief bezig is 
geweest'.. En verder: 'Maar ik blijf van oordeel dat een rechter zich niet teveel als 
stuurderr van het beleid moet manifesteren, laat staan als maker van beleid. En daarvan is 
inn casu wel sprake.'23 

Naarr aanleiding van deze uitspraak heeft de betrokken vreemdeling opnieuw een 
beschikkingg aangevraagd bij het Ministerie van Justitie. Deze werd opnieuw geweigerd. 
Err werd overwogen dat geen bankafschriften, balans of winst- en verliesrekening is 
overhandigd,, terwijl zij haar werkzaamheden reeds geruime tijd verrichtte. Bij brief van 
311 maart 2000 is betrokkene verzocht 'om nadere inkomensgegevens, echter deze zijn tot 
opp heden niet verstrekt'. Mitsdien 'heeft betrokkene niet aangetoond over voldoende 
middelenn van bestaan te kunnen beschikken'.24 Opnieuw werd geconcludeerd dat verzoe-
kerr niet voldeed aan de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in Vc. 1994, B12 en 
werdd het vermeende wezenlijk Nederlands belang ontkend. 

Doorr een wetswijziging is aangekondigd dat artikel 3 van het Besluit Uitvoering 
Wavv op termijn zal verdwijnen.23 Dit hangt samen met de afschaffing van het algemeen 
bordeelverbod.266 In de nota van toelichting staat dat het verbod op afgifte van tewerk-
stellingsvergunningenn voor de in artikel 3 bedoelde werkzaamheden eerst kan komen te 
vervallenn 'nadat is vastgesteld dat op basis van het gemeentelijk prostitutiebeleid kan 

TKK 1998-1999, 25.437, nr. 12, Handelingen TK 2 februari 1999, p. 3180. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 18 februari 2000, JV 2000/69, m.n.v. B.K. Olivier. 
Beschikkingg IND, 18 mei 2000, nummer 9607-15-4072. 
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wordenn beoordeeld of bezwaren bestaan tegen de vestiging van (nieuwe) prostituees 
binnenn de gemeentegrenzen'. Het afschaffen van de vergunningsplicht voor prostituees zal 
bijj  Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip worden vastgesteld. Te zijner tijd zal in artikel 1, 
onderr j Besluit Uitvoering Wav worden bepaald dat de Wav niet van toepassing is op 
werkzaamhedenn die geheel of ten dele bestaan in het verrichten van seksuele handelingen 
mett derden of voor derden. De reden voor deze uitsluiting is volgens de nota van 
toelichtingg dat voor deze branche geen prioriteitgenietend aanbod kan worden geworven. 
Uitkeringsgerechtigdenn kunnen immers niet tot dit soort werkzaamheden worden aange-
spoord.. Artikel 3 wordt pas op termijn afgeschaft om de gemeenten de kans te geven een 
gemeentelijkk prostitutiebeleid te formuleren. 

5.33 Toepasselijkheid Wav in verband met werknemer c.q. zelfstandige in de Europa-
overeenkomsten n 

Overr de toepasselijkheid van de Europa-overeenkomsten met de Oost- en Midden-
Europesee landen zoals Polen (zie hoofdstuk 1.5 onder b) bestaat een uitgebreide jurispru-
dentie.. De Hoge Raad heeft zich op 22 februari 2000 gebogen over de vraag of de werk-
geverr die twee Poolse vreemdelingen arbeid liet verrichten zonder tewerkstellingsvergun-
ning,, terecht werd vervolgd. Het Hof van 's-Gravenhage oordeelde reeds dat hierover 
geenn prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG, zoals verzocht door de 
raadsmann van de werkgever, gesteld hoefden te worden. De Hoge Raad bevestigde het 
oordeell  van het Hof dat de associatie-overeenkomst met Polen 'niet belet dat ter zake van 
arbeidd in Nederland, verricht door personen met de Poolse nationaliteit, een tewerkstel-
lingsvergunningg mag worden verlangd als bedoeld in art. 2 Wav'.27 

Dee Nederlandse rechter heeft zich voorts moeten uitspreken over de vraag of een 
'bedrijff  van (voornamelijk vreemdelingen met de Poolse nationaliteit) werkzaam in de 
landbouw,, als zelfstandigen konden worden bestempeld of dat slechts sprake was van (een 
constructiee ter verbloeming van) loondienstactiviteiten.28 In een zaak met betrekking tot 
eenn maatschap naar Pools recht vroeg de rechter zich af of sprake was van arbeid in loon-
dienst: : 

Dee vraag die aan de orde is, is of werkzaamheden in de lelieteelt, met name bij de 
lelie-oogstt naar landelijk gebruik gewoonlijk in loondienst worden verricht, 
waarbijj  van belang is in hoeverre op het gebied van de lelieteelt dan wel anders-
zinss in de tuinbouw een verschuiving te constateren valt van het verrichten van 
arbeidd in loondienst naar het uitbesteden van werk aan loonbedrijven en samenwer-
kingsverbandenn van zelfstandigen. 

Dee 'usance' naar landelijk gebruik diende volgens de rechter het uitgangspunt te zijn voor 
dee beantwoording van de vraag of een constellatie van werkzaamheden als arbeid in 
loondienstt of als zelfstandige beschouwd dient te worden. In casu kwam de rechter tot de 
volgendee eindconclusie: 

Uitt de ingewonnen ambtsberichten kan worden geconcludeerd dat de arbeid tijdens 
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dee lelie-oogst en verwerking in de maanden oktober, november en december 
gewoonlijkk in loondienst wordt verricht.29 

Inn een andere uitspraak heeft de rechter opnieuw een mogelijke schijnconstructie onder de 
loepp genomen. Het betrof hier opnieuw werkzaamheden in de lelieteelt. Maatschap U., 
bestaandee uit Poolse maten, zou volgens het Ministerie van Justitie werknemer zijn van 
werkgeverr D. (ook een maatschap). D. zou als werkgever van de Poolse vreemdelingen 
vergunningplichtigg zijn op grond van de Wav. D., die een Nederlands bedrijf voerde in 
hett kweken en verkopen van leliebollen, zou in maart 1995 het plantgoed van één van de 
doorr D. gekweekte bollen, de 'Stargazer'-lelie, hebben verkocht aan 'maatschap' U. 
Laatstgenoemdee zou op grond van de Europa-overeenkomsten bevoegd zijn om als 
zelfstandigee ondernemers hun eigen product, te weten de van maatschap D. gekochte 
'Stargazer'-lelies,, te verkopen op eigen naam. D. had echter een pandrecht bedongen op 
allee produkten van bedrijf U., hetgeen volgens het Ministerie van Justitie een aanwijzing 
vormdee voor een schijnconstructie. De rechter oordeelde: 

Datt [...] kan niet de conclusie rechtvaardigen dat de maten niet als economisch 
zelfstandigg ondernemer kunnen worden beschouwd. Zou dit wel het geval zijn, dan 
kann iedere ondernemer die zich in het kader van een kredietovereenkomst met een 
bankk of een andere financieringsinstelling verbindt tot het verstrekken van de 
bedongenn zekerheden, worden bestempeld als een economisch niet zelfstandige 
ondernemer. . 
[..] ] 
Hett lijk t erop dat verweerder zich teveel heeft georiënteerd op de wijze waarop de 
samenwerkingg D.-U. aanvankelijk gestalte had gekregen en daarbinnen op de 
tussenn D. en U. overeengekomen financieringsrelatie. [...] Waar het in deze 
contextt veeleer om gaat is of de financiering als geheel marktconform is te 
achten.30 0 

Dee beslissing kon daarom niet in stand blijven en het beroep werd dan ook gegrond 
geacht. . 

Inn een latere uitspraak van de rechtbank Haarlem is een vervolg gekomen op de kwestie 
mett betrekking tot de vraag wanneer sprake is van een buitenlands werknemer en wanneer 
vann een zelfstandige. Het ging om een vennootschap van Poolse bollenpellers die bij de 
rechterr beroep had ingesteld tegen de weigering om arbeid te kunnen verrichten als 
zelfstandigg ondernemer. Nadat de rechter had geconstateerd dat de beoordelingscriteria op 
ditt punt tekort schoten, oordeelde deze: 

Voorr het ontwikkelen van toepasbare criteria is allereerst vereist dat zo veel 
mogelijkk een gedegen en volledig inzicht wordt verworven omtrent de organisatie, 
dee bedrijfsvoering in al haar facetten en de feitelijke gang van zaken van en binnen 
dee vennootschap, met andere woorden het vaststellen van feiten. 
[...] ] 
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Nadatt het feitenonderzoek is afgerond, ligt het voor de hand dat verweerder op 
basiss van de feiten vervolgens een kwalificerend onderzoek zal instellen, waarbij 
dee feiten uit verschillende invalshoeken wordt bekeken, zoals bedrijfseconomisch -
waarbijj  bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het inschakelen van een externe 
accountantt inzake de jaarrekeningen - en belastingtechnisch ter beantwoording van 
dee vraag of de vennoten door de belastingdienst als zelfstandigen worden aange-
merkt.. Dit onderzoek zou in samenwerking met het Ministerie van Economische 
Zakenn [...] en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening [...] kunnen 
plaatsvinden.31 1 

Volgenss de rechter zou dit onderzoek dan moeten uitmonden in het vaststellen van 
formelee en materiële criteria zoals in de uitspraak van 21 november 1997 bedoeld is. 

InIn laatstgenoemde uitspraak ging het om een onderneming van Poolse landarbei-
derss (de zogenaamde Texpol-zaak) waarvan de zelfstandigheid werd ontkend en Justitie 
steldestelde dat hier sprake was van een schijnconstructie ter verbloeming van seizoensarbeid in 
loondienst.. De rechter oordeelde: 

Dee verschillende vormen waarin de vennootschap haar organisatie en haar 
contractenn heeft vormgegeven, lijken een voortschrijdende aanpassing te zijn aan 
doorr verweerder en het CBA geblokkeerde mogelijkheden van toegang tot de 
arbeidsmarkt.. De zeggenschap en de beloning van de vennoten, alsmede hun 
arbeidsdelingg en de aard van de arbeid lijken meer op een onderneming met 
werknemers,, dan een samenwerkingsverband van zelfstandigen.32 

Ietss verderop motiveerde de rechter zijn vermoeden dat sprake is van een soort van 
schijnconstructiee ter verbloeming van activiteiten in loondienst: 

Ditt roept het beeld op dat verzoekers tegelijk werknemer en werkgever van elkaar 
zijn,, en dat de vennoten op zichzelf beschouwd in grote meerderheid uitwisselbaar 
zijnn met anderen, zowel nieuwe vennoten als werknemers. De aard van het 
grotendeelss ongeschoolde werk versterkt deze indruk. Het bedrijf van de vennoot-
schapp kan wel beschouwd worden als een duurzame economische activiteit die op 
winstt gericht is, maar het aandeel daarin van de meeste vennoten niet: het niet 
geringee verloop in vennoten in weinig jaren wijst daarop. Voorts lijk t de, soms 
haastt symbiotische, samenwerking met de ondernemer, de indruk weg te nemen 
datt het gaat om een zelfstandig bedrijf. 

Dee rechter concludeerde op twee gronden dat geen sprake was van zelfstandige onderne-
mers.. In de eerste plaats zouden de werkzaamheden voor een afnemend deel uit 'handma-
tigee werkzaamheden voor derden' bestaan en in de tweede plaats zou het andere deel wat 
well  als zelfstandig ondernemerschap zou zijn te kwalificeren, niet voldoende zijn voor 
vestigingg in Nederland conform art. 44, vierde lid Associatieovereenkomst. Hoe simpel 
kann de oplossing van een gecompliceerd juridisch vraagstuk zijn! In dit concrete geval 
leverdee splitsing van de feitenconstellatie een juridisch verantwoorde oplossing op. 
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Uiteraardd is hiermee nog geen algemene oplossing gevonden die voor alle gevallen 
soelaass kan bieden. 

Vann Ooik stelt dat het niet is uitgesloten dat de Oost-Europese onderdaan, die naar 
Nederlandss recht wordt gekwalificeerd als werknemer, toch als een zelfstandige in de zin 
vann de Europa-overeenkomsten (zie hoofdstuk 1.5) moet worden aangemerkt. Hij stelt 
voorr om de zelfstandigheid aan de hand van de volgende vragen vast te stellen:33 

(1)) Heeft betrokkene de bevoegdheid om de belangrijkste beleidsbeslissingen van de 
arbeidsorganisatiee te nemen, alleen dan wel in samenwerking met anderen? 

(2)) In welke mate is de beloning van de verrichter van de arbeid feitelijk afhankelijk 
vann het bedrijfsresultaat? 

(3)) Is betrokkene, naar nationaal recht, verzekerd voor de sociale werknemersver-
zekeringenn en/of de loon- en inkomstenbelasting? 

Vann Ooik vindt dat geen doorslaggevende waarde dient te worden toegekend aan de vraag 
off  de verrichte arbeid in de meeste gevallen in loondienst plaatsvindt (de 'usance'). Alleen 
iss de kans erg groot dat de beantwoording van vraag (1) en (2) erg afhankelijk is van de 
branche/sectorr waarin de economische activiteiten zullen worden verricht. De 'usance' is 
daarmeee niet te omzeilen, ondanks dat de kwestie zich dan niet meer zozeer toespitst op 
dee vraag of de arbeid in de desbetreffende branche/sector in loondienst plaats vindt. 

Hiernaastt heeft een groot aantal prostituees uit landen zoals Polen en Tsjechië een beroep 
gedaann op de Europa-overeenkomsten om een verblijf als zelfstandig ondernemer te 
rechtvaardigen.. Dit verzoek is door het Ministerie van Justitie afgewezen. In een zaak34 

heeftt de rechter van de rechtbank te Amsterdam echter een prejudiciële vragen-complex 
voorgelegdd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Deze vragen 
luiden: : 

(1)) Kunnen onderdanen van genoemde landen aanspraak maken op toelating en verblijf 
voorr economische activiteiten anders dan in loondienst, ongeacht het op dit punt 
doorr de betrokken lidstaat gevoerde beleid? 

(2)) En zo ja, kunnen in dat geval in nationaal beleid nadere voorwaarden worden 
gesteld,, bijvoorbeeld met betrekking tot het beschikken over voldoende middelen 
vann bestaan door de vreemdeling? 

(3)) Mogen activiteiten als prostitutie worden uitgezonderd, 
(4)) zelfs als dat binnen het EG-recht voor EG-onderdanen niet mogelijk is? 
(5)) En in het geval laatstgenoemde onderscheid tussen EG-ers enerzijds en Associatie-

landenn anderzijds wel toelaatbaar is: 
(a)) Is het stellen van voorwaarden met betrekking tot bedrijfsvoering, onderne-

mingsplan,, investeringen toelaatbaar? 
(b)) Is het toelaatbaar dat diegene die afhankelijk is van een ander c.q. afdracht-

plichtigg is jegens een ander niet valt onder 'arbeid anders dan in loon-
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dienst'? ? 

Interessantt is of het Hof zich (met name) zal richten op de vraag of prostitutie als 
werkzaamheidd in loondienst dan wel als werkzaamheid als zelfstandige is te beschouwen, 
off  ze zal overwegen of de werkzaamheden als prostituee an sich onder de werking van 
hett verdrag zullen vallen of niet. Met name zedelijkheidsoverwegingen en openbare orde-
aspectenn kunnen met betrekking tot het laatste dan een rol gaan spelen. Als het Hof voor 
hethet laatste zwaartepunt zal kiezen zal ze daarmee het probleem kunnen voorkomen dat 
prostitutiee noch als werkzaamheden in loondienst, noch als werkzaamheden als zelfstandi-
gee zouden kunnen worden gekwalificeerd. Zo'n gezichtspunt zou de landen van de EU 
alsnogalsnog de mogelijkheid kunnen bieden om in nationaal beleid voorwaarden te stellen om 
dee toelating van Oost-Europese onderdanen alsnog geconditioneerd te kunnen realiseren. 
Hiermeee zou de vraag of prostitutie onder de gegeven omstandigheden als werzaamheden 
alss zelfstandige of als werknemer dienen te worden beschouwd, kunnen worden omzeild. 
Daarnaastt zou worden erkend dat dit een kwestie betreft die een sterk politieke lading 
heeftt en dus uit het zuiver juridische forum zou moeten worden onttrokken. 

Hierbovenn is genoegzaam gebleken dat het begrippenpaar werknemer-zelfstandige ook in 
verbandd met de toepasselijkheid van de Europa-overeenkomsten tot problemen leidt. De 
jurisprudentiee wordt op dit punt gedomineerd door zaken waarin werknemers in de land-
enn tuinbouw hun werkzaamheden willen presenteren als arbeid als zelfstandige om in de 
lidstatenlidstaten van de EU te kunnen verblijven. Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor in de 
land-- en tuinbouw maar ook in prostitutiewerkzaamheden. Het onderscheid tussen arbeid 
alss zelfstandige, dan wel als werknemer is blijkbaar diffuus. Bovengenoemde schijncon-
structiess zijn echter onvermijdelijk indien de toelating als zelfstandige wel mogelijk is, en 
dee toelating als werknemer niet. 

5.44 Conclusie 

Voorr de vraag of de Wav van toepassing is op de toelatingsaanvraag van een vreemdeling 
diee economische activiteiten gaat verrichten, zijn twee begrippenparen van belang, 
namelijk;; (1) werkgever - werknemer; (2) werknemer - zelfstandige. Daar de Wav zich 
richtt tot de werkgever is het in de eerste plaats van belang om te weten of er sprake is 
vann een werkgever. Problemen doen zich voor met betrekking tot werkverschaffing in de 
privé-sfeerr (huishoudelijke of persoonlijke diensten, au pair-schap) of vrijwilligerswerk. 

Hett tweede begrippenpaar hangt ook nauw samen met de vraag of de Wav van 
toepassingg is, maar kent wat meer complicaties. Vooral in de landbouw en in de prostitu-
tiee wordt veelvuldig een beroep gedaan op een vermeende zelfstandigheid in verband met 
dee toepasselijkheid van de Europa-overeenkomsten. Op grond van genoemde verdragen 
kunnenn onderdanen van een aantal Oost- en Midden-Europese landen worden toegelaten 
indienn zij arbeid verrichten als zelfstandigen. Tal van schijnconstructies zijn daarvan het 
gevolg.. Met betrekking tot prostitutie is een prejudiciële beslissing uitgelokt bij het Hof 
vann Justitie EG omdat een vreemdeling uit een Oost-Europees land met een beroep op een 
Europa-overeenkomstt zich in Nederland wilde vestigen als zelfstandige. Deze vreemdeling 
werdd echter door de Nederlandse overheid niet als zelfstandige erkend, maar kon evenmin 
eenn tewerkstellingsvergunning aanvragen omdat geen werkgever aanwijsbaar was. In het 
gevall  een prostituee wel als werknemer is te beschouwen, en er een werkgever is aan te 
wijzen,, is de Wav immers van toepassing. En in dat geval dient de tewerkstellings-
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vergunningg te worden geweigerd in verband met artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wav. 
Bovengenoemdee prejudiciële vraag is gericht op de kwestie of overheden nadere beleids-
voorwaardenn kunnen stellen bijvoorbeeld met betrekking tot de uitzondering van werk-
zaamhedenn als prostituee. Hopelijk is de lezer de draad nog niet kwijtgeraakt. 
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